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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 9 de juny de 2010, a les 9.15 hores, a la
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban
Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de
la Universitat de València.

Assistents: (Amb vot)

Rector: Esteban J. Morcillo
Sánchez.

Vicerectora d’Ord. Acadèmica i
Professorat: Maria Vicenta
Mestre Escrivá

Vicerectora d’Estudis i Política
Lingüística: Isabel Vázquez
Navarro

Vicerectora de Comunicació i
Relacions Institucionals: Silvia
Barona Vilar.

Vicerectora de Relacions
Internacionals i Cooperació: Olga
Gil Medrano

Vicerectora de Sostenibilitat i
Infraestructures: Clara Martínez
Fuentes.

Vicerectora  de Postgrau: Rosa
Marín Sáez.

Vicerector d’Economia: Máximo
Ferrando Bolado

Vicerector d’Arts, Cultura i
Patrimoni: Josep Lluís Sirera
Turó.

Vicerector d’Investigació i
Política Científica: Pedro M.
Carrasco Sorlí.

Vicerector de Participació i
Projecció Territorial: Jorge
Hermosilla Pla

Vicerectora de Pràctiques
Externes i Formació Continua:
Maria del Carmen Fortes del
Valle.

Delegat d’Estudiants: Daniel
González Serisola.

Gerent: Joan Oltra Vidal

Secretària General: Maria José
Añón Roig.

Degana Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Mª José Coperias
Aguilar

Degana Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

Degà Fac. Ciències de l’Activitat
Física i Esport: Victor Tella
Muñoz

Directora EU Fisioteràpia:
Celedonia Igual Camacho
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Director EU Infermeria I
Podologia: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó

Degana Fac. Farmàcia (en
funcions): Teresa Barber Sanchis

Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Vicedegà Fac.  Economia: Juan
Francisco Martínez Pérez

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Santiago Noguera Puchol

Representant departaments:
Vicente Liern Carrión

Representant departaments:
José Enrique Gallach Lazcorreta

R e p r e s e n t a n t  I n s t i t u t s
universitaris: José Emilio Boscá
Mares

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac. Física: Germán de
Valcárcel Gonzalvo.

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac. Dret: Jesús Estruch
Estruch

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

PDI Fac. Ciències Socials:
Magdalena López Precioso

Estudiant Fac. Geografia i
H istòr ia:  Agust í  Zacarés
Romaguera

Estudiant Fac. Dret: Gabriel
Salinas Lim

Estudiant Fac. Dret: Paula
Serrano Caracena

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS Fac. Filosofia i C. Educació:
M.Luisa Manzano Hernández

PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig

PAS Servei Tècnic i de
Manteniment: Rosa Maria
Mochales San Vicente

Representant Consell Social:
Alfonso Maldonado Rubio
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Representant Consell Social:
Lourdes Soriano Cabanes

(sense vot):

Vicerector de Planificació i
Igualtat: Antonio Ariño Villarroya

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Degà Fac.  Filosofia i C. Educació:
Ramón López Martín

Vicedegà Fac. Medicina i
Odontologia:  Federico Pallardó
Calatayud

Vicedirector EU Magisteri “Ausiàs
March”: Manuel Monfort Pañego

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana

Absències justificades:

PDI Fac. C. Biològiques: María
José Lorente Carchano

PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía
Sanus Vitoria

PDI Fac. Filosofia i C. Educació:
María Jesús Martínez Usarralde

PDI Fac. Dret: José Landete
Casas

Personal investigador en
formació: Domingo Carlos Salazar
Garcia

Convidat:

PDI Fac. Economia: Vicent E.
Soler Marco

---------------------

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern d’11 de maig
de 2010.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi és
al web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.
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Intervenen Agustí Zacarés, el director de l’Escola Universitàrai
d’Infermeria i Podologia i el director de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria per presentar modificacions, que són acceptades.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 72/2010. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
d’11 de maig de 2011, amb les modificacions següents:

. A la pàg. 12, la darrera línia del pàragraf 8  es redacta
així: “presentació a les proves optatives per pujar nota”.

. A la pàg, 15, el paràgraf 3r del punt 6è es redacta així
“El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
fa menció a la clàusula segona del conveni i demana que
s’hi especifiquen les especialitats.

. A la pàg 22, afegir al pàragraf 4. “Demana que es tinga
en compte als estudiants a l’hora de fer la normativa.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs del
prof. Javier Monleón Alegre, de la Facultat de Medicina i Odontologia.

A continuació informa que s’ha nomenat vicesecretari general de la
Universitat de València Enrique Norés Torres, professor del Departament
de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Així mateix felicita el catedràtic Francisco Tomás Vert que ha rebut el
Premi “Primer de Maig, concedit per la UGT, per treball desenvolupat
durant el període de rector de la Universitat de València.

Igualment felicita la catedràtica Adela Cortina, de la Facultat de Filosofia
i Ciències de l’Educació, que ha estat guardonada amb el Premi Naider
Acción y Compromiso 2010, en l’apartat Construcció Social, per la seua
implicació en la defensa dels drets humans.

Felicita també el professor Enrique García España, pel seu càrrec en la
Reial Societat de Químics i la professora Begoña Giner com a presidenta
de l’Associació Europea de Comptabilitat.

Comunica que el 20 de maig es van inaugurar les noves instal·lacions del
Centre Internacional de Gandia.
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Ha tingut lloc una jornada de portes obertes en Expociència 2010, per
donar a conèixer a la societat i a la comunitat universitària les activitats
que es fan en el Parc Científic. Indica que ha estat un èxit d’assistència
amb més de 3000 persones i agraeix a tots la seua col·laboració.

D’altra banda, informa que ha tingut lloc la I trobada de rectors Universia
a Guadalajara (Mèxic).

La càtedra Demetrio Ribes de la Universitat de València va inaugurar a
Brussel·les  l’exposició “El Corredor Mediterrani. 2000 anys unint
Europa”. La mostra va tenir lloc a la seu del Comité Econòmic i Social
Europeu.

Finalment, condemna l’agressió contra la façana de la llibreria de la
Univerisitat.

Recorda que avui, a les 19 hores, tindrà lloc, al Paranimf de la
Universitat, la conferència que impartirà el doctor honoris causa Oliver
Williamson.

El rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i
Professorat perquè informe sobre la Conferència de Rectors.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa que es va
fer-hi referència a les mesures d’austeritat i es va demanar
col·laboració. Es va fer menció a la importància de la implantació dels
1063 graus, al decret d’accés i a l’impacte de la vaga sobre els exàmens
de selectivitat i la conveniència de retardar-la un dia .

Pel que fa a la Llei de la ciència, es va parlar dels objectius de la política
universitària per al curs 2010/2011.

També es va informar sobre el projecte de reial decret per establir el
marc de qualificacions amb quatre nivells: cursos d’educació superior,
amb una certificació d’estudis universitaris inicials, grau, màster i doctor.

També s’establiran certificacions per a la formació permanent per a
regular els estudis propis.

El punt més important va ser el del projecte de reglament d’accés. S’hi
van fer crítiques molt dures perquè el projecte no contempla els criteris
de Bolonya i hi ha molts dubtes, per la qual cosa es va retirar.
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Un altre tema va ser l’oferta de places. Es va sol·licitar un estudi sobre
l’increment del procés de creació de la Facultat de Medicina i
Odontologia.

Per últim, es va informar sobre un fòrum d’estudiants amb discapacitat.

S’obre un torn d’intervencions.

Agustí Zacarés també denuncia l’acte d’agressió a la llibreria de la
Universitat.

Punt 3. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de vocals per
al Consell Social.

El rector presenta l’assumpte i proposa Elena Grau, com a representant
de PDI; Mª Luisa Manzano, com a representat de PAS i Paula Serrano
Caracena i Marc Xelvi com a representant d’estudiants. Afegeix que cal
majoria absoluta per aquest assumpte.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Se sotmet a votació secreta la proposta. El resultat obtingut és el
següent: Elena Grau, 43 vots; Mª Luisa Manzano, 38 vots: Paula
Seerrano,  36 vots i Marc Xelvi, 6 vots. Vots en blanc: 1

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 73/2010. “Elegir als membres del Consell de
Govern següents com a representants en el  Consell
Social:

. Elena Grau Almero, degana de la Facultat de
Geografia i Història.
. Mª Luisa Manzano Hernández, PAS de la Facultat de
Filosofia i Ciències de l’Educació.
. Paula Serrano Caracena, estudianta de la Facultat de
Dret.”

Punt 4. Aprovació, si escau, del nomenament de director/a del Centre de
Postgrau.

El rector presenta l’assumpte i indica que la proposta la fa el Consell de
Direcció. Es proposa a Ana Huguet Roig.
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S’obre un torn d’intervencions.

La vicerectora de Postgrau indica que Ana Huguet és la directora del
Servei General de Postgrau des de fa tres anys. És molt treballadora i
competent i demana el vot favorable.

Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté 39 vots.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 74/2010. “Aprovar el nomenament d’ Ana
Huguet Roig, com a directora del Centre de Postgrau.”

Punt 5. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Comunica que s’ha convidat Vicent Soler perquè
informe sobre el conveni amb la Fundació Ernest Lluch.

Vicent Soler indica que fa 10 anys de l’assassinat d’Ernest Lluch i li
agradaria que aquest fet tinguera un especial protagonisme. Es tracta de
formalitzar un conveni marc.

El rector ratifica les paraules de Vicent Soler. D’altra banda, indica que
per motius d’urgència presenta el conveni amb la Societat Pública de
Lloguer, S.A.

La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta les
garanties i avantatges d’aquest conveni dintre del campus d’excel·lència
internacional. Hi ha 10 universitats que ja l’han signat.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords
següents:

ACGUV 75/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
marc de col·laboració entre la Fundació Ernest Lluch i
la Universitat de València, el text del qual s’adjunta com
a annex.” Annex I.
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ACGUV 76/2010. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Societat Pública de Lloguer i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex II.

Punt 6. Aprovació, si escau, de convocatòria de concursos d’accés de
places de professorat.

La viceectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Informa que aquesta proposta va estar informada
favorablement en la Comissió de Professorat del 2 de juny. Esmena els
errors i presenta les modificacions, que són acceptades.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques fa referència a la plaça
núm.5952 i indica que no compleix el requisit de la paritat.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que está
justificat, ja que en l’àrea no hi ha gaire dones. Reconeix l’esforç dels
departaments per presentar propostes que respecten l’equilibri de la
paritat.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 77/2010. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a convocar les
places de professorat funcionari que es relacionen al
document que s’adjunta com a annex.” Annex III.

Punt 7.Aprovació, si escau, de comissions de serveis.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:
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ACGUV 78/2010. “Informar favorablement la sol·licitud
a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de
pròrroga de comissió de serveis a favor del professor
Tomás García Perdiguero per a prestar els  seus serveis
en el Departament de Direcció d’Empreses Juan José
Renau Piqueras de aquesta Universitat, durant el curso
acadèmic 2010/2011.”

Punt 8. Aprovació, si escau, de confirmació/transformació/amortització
de places vacants.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Indica quina ha estat l’evolució de les jubilacions incentivades i
que la tendència a l’amortització ha baixat considerablement l’any 2010.
Afegeix que s’han tingut en compte els criteris de dèficit-superàvit amb
les incidènicies d’inici de curs i la implantació de graus, encara que hi ha
centres que no han gravat totes les dades.

Es compromet a fer un estudi de planificació a tres o quatre anys vista  i
demana confiança i col·laboració perquè es puga veure l’impacte dels
graus i postgraus i la càrrega dels departaments en els graus propis i en
altres titulacions.

S’obre un torn d’intervencions.

El vicedegà de la Facultat d’Economia indica que amb el pla de viabilitat
el tema de les amortitzacions serà quasi automàtic. Opina que les dades
han de ser reals, encara que és complicat. Demana que es tinga en
compte als departaments i que les dades se’ls traslladen per veure si
corresponen a la realitat.

Jesus Estruch Estruch agraeix a la vicerectora el seu esforç. Opina que
abans d’amortitzar una plaça de funcionari en un departament s’ha de
saber el nombre de professors associats que té i el nombre de crèdits
que s’imparteixen. Les jubilacions incentivades suposen una càrrega molt
forta i opina que s’haurien de replantejar. Demana una reflexió, perquè
l’educació és el més important i, com a servei públic que som, hem de
tenir professors de base i un bon professor costa  molt de fer-se. Opina
que s’han de dedicar més recursos pr a la formació del professorat.

El Degà de la Facultat de Dret indica que amb aquesta proposta i la
corresponent al punt següent d'ampliació de plantilla, la Facultat de Dret
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ix malparada perquè si d'una banda s'amortitzen places en àrees amb
superàvit per l'altra no es dota cap nova plaça en àrees adscrites a la
Facultat amb necessitats docents. Per això, anuncia que no hi votarà a
favor. Demana que les polítiques de plantilla es facen sobre una base
d’estudis de plantilla global. Afegeix que en aquests moments no es té
en compte l’estabilitat i lamenta que no hi haja una plantilla model. Opina
que en alguns casos pot haver-hi greuges comparatius. Finalment,
demana que la plaça 2943, vacant pendent de confirmar, es transforme
en plaça d’ajudant.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que és
necessari el pla de viabilitat global. Opina que la diversitat d’aquesta
Universitat s’ha convertit en desigualtat i això s’ha de tallar. Totes les
dades han d’eixir del mateix banc de dades i els departaments han de
conèixer-les. Agraeix a la vicerectora la valentia de la proposta que
presenta.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria també felicita la
vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Tot i això, l’àrea
d’Enginyeria Química va fer una gran esforç en la viabilitat per ajustar la
seua capacitat a la càrrega futura, però els números que ixen indiquen un
dèficit conjuntural, i un superàvit a llarg termini derivat de càlculs no
contrastats i molt negatius, i manifesta no està d’acord amb
l’amortització d’una plaça perquè resulta necessària per a la docència.

La degana de la Facultat de Geografia i Història se suma a les
intervencions anteriors.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat dóna les gràcies a
tots pel vot de confiança manifestat i indica que comparteix el que s’ha
dit. Haguera volgut contrastar les dades, però l’OCA no està completa i
el POD ha de fer-se, ja que el curs comença el 15 de setembre. Proposa
lliurar les dades de grau i postgrau als departaments per tal de començar
a treballar. Està d’acord amb la revisió de la plantilla estructural i
replantejar la jubilació anticipada. També opina que l’estudi de viabilitat
global és necessari i que hi ha departaments que imparteixen docència
en moltes titulacions i cal que això es tinga en compte.

Reconeix l’esforç dels centres, especialment de la Facultat de Dret i
compren que se senten incòmodes per l’amortització de places. Accepta
que s’incorpore la plaça d’ajudant sol·licitada.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36
vots a favor, cap en contra i  3 abstencions, es pren l’acod següent:

ACGUV 79/2010. “Aprovar la confirmació/
transformació/ amortització de les places de professorat,
segons el document que s’adjunta com a annex.” Annex
IV.

Punt 9. Aprovació, si escau, d’ampliació de plantilla del professorat del
curs acadèmic 2010/2011.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Indica que la proposta atén necessitats docents importants pel
dèficit que hi ha. Proposa un estudi més profund per a les places de
política universitària.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Física transmet la queixa del Departament
d’Óptica i Optometria, ja que no se’ls ha consultat respecte de la plaça
de col·laborador. Demana un estudi sobre la càrrega docent del
professorat del departament.

El degà de la Facultat de Dret planteja els seus dubtes sobre els criteris
per a places de política universitària.

El vicedirector de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”
planteja que la plaça 205 siga d’ajudant doctor.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat respon al degà de la
Facultat de Física que el representat de la Facultat hi era en la Comissió
de Professorat i es va acceptar l’opció d’ajudant doctor en lloc de
col·laborador. Si no interessa, demana que ho sol·licite el departament.
Pel que fa a l’Escola Univ. de Magisteri, no accepta el plantejament. El
departament va sol·licitar 1 plaça de TU perquè tenien un professor
habilitat, així ho va fer i la Comissió de Professorat va informar aquesta
petició favorablement.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:
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ACGUV 80/2010. “Aprovar l’ampliació de plantilla de
professorat, corresponent al curs acadèmic 2010/2011,
d’acord amb  el document que s’adjunta com a annex.”
Annex V.

Punt 10. Aprovació, si escau, d’estabilització de professors a temps
parcial.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 81/2010. “Aprovar la dotació de places a les
àrees de Genètica, Estomatologia i Termodinàmica, per
aplicació del Reglament per a l’estabilització de
professors associats a temps parcial, i estabilitzar a la
resta de sol·licitants mitjançant la confirmació de
vacants a les àrees de Medicina i Química Física”

Punt 11. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi de dedicació.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 82/2010. “Aprovar les sol·licituds dels professors
Jesús Lluís Prieto Andrés i Juan Sanchis Fores de canvi de
dedicació de temps parcial a temps complet, d’acord amb  el
document que s’adjunta com a annex.” Annex VI.

Punt 12. Aprovació, si escau, de l’Oferta del curs acadèmic 2010/2011.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
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General. Afegeix les sol·licituds de diferents centres per activar o
mantenir algunes assignatures.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret fa observacions a la lliure elecció i
sol·licita que no se desactiven les assignatures que mantinguen el 80%
de la matrícula. Pel que fa al grau, demana que s’entenguen els esforços
per implantar les dobles titulacions.

El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia agraeix la
sensibilitat demostrada amb les propostes del centre.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que, a
posteriori, l’OCA es tinga disponible i planteja els grups inferiors a 80.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat anuncia que serà
sensible amb les dobles titulacions. Està d’acord amb la intervenció del
director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

S’obre un segon torn d’intervencions.

Ernest Cano planteja el tema de les assignatures sense docència.
Pregunta si tenen algun tipus de reconeixement.

El degà de la Facultat de Dret proposa per a la matrìcula de primer curs,
règim semipresencial per al professorat.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que es podria
parlar de grups tutoritzats. Opina que els estudiant han de tenir una
atenció perquè paguen com a grup amb docència.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (42 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 83/2010.
“1. Aprovar l’Oferta de curs acadèmic 2010/2011 que
s’adjunta com a annex.

2. Aprovar l’Oferta de lliure elecció específica per la
curs acadèmic 2010/2011, que s’adjunta com a annex.

3. Mantenir el criteri de reconeixement de càrrega
docent, per a grups tutoritzats en assignatures de plans a



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.9 DE JUNY DE  2010

-14-

extingir, d’1’25 crèdits per cada 10 hores de docència
quan el nombre d’estudiants matriculats siga superior a
vuitanta. Cas que el nombre d’estudiants siga superior a
40 i inferior a 80 la càrrega reconeguda  al professor
serà d’1 crèdit per cada 10 hores de docència. En el
supòsit que algun grup tutoritzat no aplegara a la xifra
de 40 estudiants, els alumnes hauran d’esser matriculats
snese docència i seran atesos en els corresponents
horaris de tutories.

4. Delegar en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i
Professorat l’autorització de les possibles modificacions
sobre l’oferta presentada, a més de l’aprovació de les
titulacions no presentades fins al dia d’avui.” Annex VII.

Punt 13. Concessió, si escau, de llicències per any sabàtic. 2010/2011.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Proposa la inclusió de la sol·licitud de Pedro Ruiz Torres.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Física indica que el criteri de concessió ha
d’estar clar, ja que l’any passat hi hagué alguna persona que va tornar a
gaudir de sabàtic.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa que la
normativa s’ha de revisar i que va ser un error.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (30 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 84/2010. “Aprovar l’adjudicació de llicències
anuals i semestrals per any sabàtic, corresponents al
curs 2010/2011, d’acord amb el document que s’adjunta
com a annex.” Annex VIII.

Punt 14. Renovació, si escau, de membres de la Comissió de Recursos de
personal docent i investagador.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta
de membres: José M. Goerlich Peset i Enric Valor i Micó.
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S’obre un torn d’intervencions. No  hi ha sol·licituds.

Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 42
vots per a José Maria Goerlich Peset ,42 vots per a Enric Valor i Micó i 2
vots en blanc.

Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 85/2010. “Elegir, per tal de formar part de la
Comissió de Recursos de Personal Docent i Investigador,
els professors José María Goerlich Peset, de la Facultat
de Dret i Enric Valor Micó, de la Facultat de Física, en
substitució dels professors Francisco Javier Gimenez i
M. Luisa Moltó Ruiz, així com ratificar l’elecció del
professor Juan José Nuño Ballesteros, de la Facultat de
Ciències Matemàtiques.”

Punt 15. Aprovació, si escau, de criteris per atendre les situacions
conjunturals de plantilla per al curs 2010/2011.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que és la mateixa normativa que l’any passat. Proposa
que s’elimine l’apartat 2.2.c), la qual cosa s’accepta.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret proposa que hi haja grup de tutors
d’estudiants Erasmus.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta
si encara hi ha assignatures d’innovació educativa.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta al degà de
la Facultat de Dret que estudiarà la seua proposta. Pel que fa a la
intervenció de la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació li indica que s’arrosega de plans anteriors, però tot és
innovació educativa.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 42
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:
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ACGUV 86/2010. “Aprovar els criteris per atendre les
situacions conjunturals de plantilla, per al curs acadèmic
2010/2011, d’acord amb  el document que s’adjunta com
a annex.” Annex IX.

Punt 16. Modificació, si escau, de l’acord 226/2009 del Consell de
Govern d’1 de desembre, sobre el Reglament de Selecció de Personal
Docent i Investigador de la UVEG.

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi hia sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 87/2010. “Modificar l’acord 226/2009, del
Consell de Govern d’1 de desembre, en el sentit que
l’apartat 1 de l’article 8 del Reglament de Selecció del
Personal Docent i Investigador de la Universitat de
València quede redactat de la següent manera:

“La presidència de la Comssió convocarà els candidats
admesos, amb una antelació mínima de quinze dies, per
a la realització de l’acte de presentació, amb indicació de
la data, hora i lloc. En tot cas, l’acte de presentació de
candidats caldrà que se celebre en el termini màxim de
cinc dies des de la data de l’acte de constitució de la
comissió. La constitució de la comissió i la presentació
dels concursants podran tindre lloc en la mateixa data.
L’acte de presentació serà pública i en aquests els
candidats lliuraran al president de la comissió cinc
exemplars (set en el cas de concursos d’accés a places
vinculades amb institucions sanitàries concertades) del
seu historial acadèmic, docent, investigador i de gestió,
un exemplar de les publicacions i documents acreditatius
dels mèrits i cinc exemplars del projecte docent (guia
docent i justificació i incardinació de l’assignatura dins
del pla d’estudis).”
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Punt 17. Aprovació, si escau, de nous plans d’estudi de programes de
doctorat.

La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Presenta
dues programes que la Comissió de Postgrau ha informat favorablement.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 88/2010. “Aprovar els plans d’estudis dels
programes de doctorat següents i que s’adjunten com a
annex.
. Programa de doctorat en “Educació”.
. Programa de doctorat en  “Química Orgànica
Experimental i Industrial”. Annex X

Punt 18. Aprovació, si escau, de l’Oferta de curs acadèmic de Postgrau,
2010/2011.

La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
es faran reunions amb els centres per a tractar sobre la gravació
d’aquesta OCA.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Psicologia planteja dubtes sobre el tamany dels
grups.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport intervé
sobre el màster de Secundària. Manifesta la falta d’objectivitat d’alguns
membres de la nostra Universitat i demana que es respecten les
competències de les àrees de coneixement per poder participar en
aquest màster. També demana que no s’aprove l’OCA del màster de
Secundària fins que es decidesca quins són els departaments que en
tenen assignada la seua docència, per a la qual cosa demana que es
modifiquen els criteris d’assignació de docència, ja que la nostra
Universitat és l’única en què l’àrea d’Educació Física i Esportiva no
participa en aquest màster.

La Degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació recorda
que l’anterior vicerector de Postgrau, Nacho Nebot, es va comprometre
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que es faria una revisió de l’assignació de docència del Màster de
Secundària a àrees, i que passaria aquest compromís al seu o a la seua
successor/a, i pregunta si s’ha fet. Demana que, en tot cas que, abans
de contractar professorat associat per a cobrir aquesta docència, es
mire si hi ha recursos en àrees afins, i parla en concret per les àrees
filològiques.

Ernest Cano indica que una part de l’OCA depèn de la previsió de
matrìcula i de les pràctiques i, a posteriori, ocasiona problemes, ja que el
POD ja està fet. Demana flexibilitat, ja que no li sembla bé alterar el POD
al setembre.

Maria Luisa Manzano proposa que el primer grup que es cree siga en
torn de vesprada, atès el perfil dels estudiants.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que la
Facultat té encarregat el màster de Secundària i es va nomenar una CCA.
No està d’acord amb les crítiques que s’hi han fet.

La vicerectora de Postgrau contesta als intervinents que la grandària
dels grups és de 30, que el reglament d’estudis de postgrau cal
modificar-lo i que qui assigna la docència del màster és la CCA. Entèn la
reivindicació del degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport però cal tenir en compte que hi ha crèdits de pràctiques on es
poden incloure altres àrees i departaments. Pel que fa a la revisió de les
àrees, indica que ja s’ha fet. Respecte a la petició d’Ernest Cano de més
flexibilitat, respon que serà la mateixa que la que s’aplica als graus. A M.
Luisa Manzano li indica que es procurarà, sempre que hi haja aules.

S’obre un segon torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport opina que
la CCA assumeix competències que no li corresponen. En concret,
l’article núm. 16 del reglament d’estudis de postgrau de la UV que fa
referència a les competèncias de la CCA, no concreta cap competència
relativa a què aquesta comissió adscriga la docència a árees de
coneixement o a departaments. Manifesta que és lamentable que es
busquen escletxes a la normativa per trobar justificacions. Per això,
troba a faltar un procés de mediació per donar resposta satisfactòria a
les reclamacions que durante el darrer curs s’han generat. Demana
respecte i que es revise la normativa. Indica que aquest assumpte és
repetitiu perquè no està resolt.
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El degà de la Facultat de Dret indica que en la pàgina 16 hi ha un error,
ja que hi posa que les pràctiques externes no tenen docència.

La vicerectora de Postgrau li contesta que es revisarà i, si escau, es
corregirà.

El degà de la Facultat de Psicologia planteja la flexibilització del nombre
de grups. Recorda l’article 19 de la normativa on es diu que la CCA
adscriurà la docència als departaments i per tant, dóna suport a la
Facultat.

El degà de la Faculat de Filosofia i Ciències de l’Educació afegeix que no
ha fet judicis de valor i no ha faltat al respecte de ningú. només s’ha
encarregat d’organitzar el màster.

El rector recorda que el fet de paralitzar l’OCA pot tenir conseqüències i
cal tenir-ho en compte.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport anuncia
que ha demanat informe de l’Assessoria Jurídica sobre els criteris de
l’OCA, perquè opina que són qüestionables. Afegeix que l’artícle 19 del
reglament de la UV sobre estudis de postgrau fa referència que la CCA
“adscriga la docència als departaments que corresponga”, i això vol dir
“als departaments que tinguen competències.

El rector recorda que aquest punt es per aprovar l’OCA no els criteris. Si
com a conseqüència de l’informe de l’Assessoria Jurídica cal modificar els
criteris, es farà.

El Degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Fisica i l’Esport retira la
seua proposta, si l’OCA que es proposa no comporta l’adscripció de la
docència.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (42 vots), es pren l’acord següent:

ACGUV 89/2010. “Aprovar l’Oferta de curs acadèmic
de Postgrau, corresponent al curs 201/2011, d’acord
amb  el document que s’adjunta com a annex.” Annex
XI.
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Punt 19. Aprovació, si escau, del barem per a l’ajuda a la investigació.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Destaca els canvis que té la proposta respecte d’anys anteriors.

S’obre un torn d’intervencions.

Intervenen el degà de la Facultat de Ciències Biològiques, el degà de la
Facultat de Dret i Germán de Valcárcel per plantejar dubtes que el
vicerector aclareix.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 90/2010. “Aprovar el Barem per a la
distribució de l’ajuda a la investigació, d’acord amb  el
document que s’adjunta com a annex.” Annex XII.

Punt 20. Autorització, si escau, per a la subscripció de contracte de
cessió de drets d’explotació de patent.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membrs del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 91/2010. “Autoritzar la subscripció del
contracte de cessió de drets d’explotació de la patent
titulada “Sistema compacte, híbrid i integrat gamma/RF
per a la formació d’imatges simultànies pet/spect/mr” el
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII.

Punt 21. Presa d’acords, si escau, en relació a la sol·licitud de
subvenció.

La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumpte  fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions.
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Agustí Zacarés demana que si no s'aprova la subvenció, que l'Universitat
fera l'esforç econòmic de l'obra puix, com s'ha demostrat aquest periode
d'exàmens la quantitat d'aparcament per a bicicletes resulta insuficient
de totes totes. Puix les bicicletes han de ser aparcades de qualsevol
manera afectant inclús al normal desenrollament del treball dels
membres de la comunitat universitària.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 92/2010. “Sol·licitar una subvenció a la
Conselleria d’Infraestructures i Transport, en matèria
de mobilitat sostenible  per a la instal·lació d’aparcabicis
en diferents centres de la Univrersitat de València i
facultar la vicerectora de Sostenibilitat i
Infraestructures, com a representant per a subscriure
aquesta sol·licitud.”

Punt 22. Informe sobre els preus dels col·legis majors propis de la UVEG
i la Secció de Cultius Cel·lulars de la Facultat de Medicina i Odontologia.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membrs del Consell, es prenen els acords següents:

ACGUV 93/2010. “Informar favorablement sobre els
preus públics dels col·legis majors propis de la
Universitat de València, corresponents al curs acadèmic
2010/2011, que  s’adjunten com a annex.” Annex XIV

ACGUV 94/2010. “Informar favorablement sobre els
preus públics de la Secció de Cultius Cel·lulars (Unitat
Central d’Investigació de Medicina), corresponents al
curs acadèmic 2010/2011, que  s’adjunten com a annex.”
Annex XV.
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Punt 23. Informe sobre modificació 3/2010 de Relació de Llocs de
Treball de PAS.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Es pretèn reordenar la plantilla de
PAS per tal de facilitar la presa de possessió de les persones que han
superat les proves de promoció interna del grup C1 a A2 i de A2 a A1.
Afegeix que han aprovat 47 persones i hi ha 33 places creades. Per tant,
cal crear 14 places, encara que no és el millor moment. Demana
col·laboració i comprensió.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PAS suggereix algun tipus de negociació per
introduir en borsa de treball a les persones que han superat el primer
exercici.

Maria Luisa Manzano indica que fa anys que la promoció del personal no
és facil. Demana que es potencie i que s’estudie. Finalment indica que hi
ha un error en la pàgina 3.

El degà de la Facultat de Dret indica que no veu la necessitat de crear
places per fer la maeixa feïna que està fent un cap d’unitat. Li sembla
una proposta irracional.

El gerent, pel que fa a les borses de treball, indica que té una cautela
legal, ja que els criteris ja estan aprovats. Respecte de la intervenció de
Maria Luisa Manzano, no està d’acord que no s’haja promogut la
promoció, ja que el grup E s’ha eliminat i l’errada es corregirà.

Contesta al degà de la Facultat de Dret que és conscient que es podia
haver plantejat d’altra manera, però els criteris són aquests. La solució
més operativa és la que es planteja ara i opina que és la que té menys
efectes secundaris.

Maria Luisa Manzano agraeix la coherència de la proposta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions es pren l’acord següent:

ACGUV 95/2010. “Informar favorablement sobre la
modificació  3/2010 de relació de llocs de treball del



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.9 DE JUNY DE  2010

-23-

personal d’administració i serveis, que s’adjunta com a
annex.” Annex XVI.

Punt 23 bis. Autorització, si escau, per a la contractació de
subministraments sobre instal·lacions fotovoltàiques.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ah
en el web de la Secrtaria General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 96/2010. “Aprovar l’expedient i autoritzar la
contractació d’un subministrament mitjançant
arrendament financer de diverses instal·lacions solars
fotovoltàiques de la Universitat de València, d’acord
amb l’informe que s’adjunta com a annex.” Annex XVII

Punt 24. Modificació, si escau, de l’acord 139/2005 del Consell de
Govern de regularització de personal de laboratori.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 97/2010. “Modificar l’acord 139/2005 de
Consell de Govern de 14 de juny, sobre regularització de
personal de laboratori d’acord amb la proposta que
s’adjunta com a annex.” Annex XVIII.

Punt 25. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió
universitària.

La vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.
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El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport fa
constar que falten dues activitats.

La vicerectora de Pràctiques Externes i Formació Continua contesta que
no ha rebut cap proposta.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 98/2010. “Aprovar la realització de les
activitats puntuals d’extensió universitària que
s’adjunten com a annex.” Annex XIX.

Punt 26. Aprovació, si escau, del Reglament de creació de la Seu
Electrònica de la UVEG.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Indica que s’ha convidat al president
de la Comissió d’Estatuts, Ricardo Juan, perquè n’informe, si escau i a
Joaquin Cañada del servei d’informatica.

El president de la Comissió d’Estatuts indica que la Comissió ha informat
sobre aquest reglament i sobre els dos dels punts següents i les
recomanacions que s’han fet han estat ateses. Joaquin Cañada presenta
el reglament.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 99/2010. “Aprovar el reglament de Creació de
la Seu Electrònica de la UVEG, el text del qual s’adjunta
com a annex.” Annex XX.

Punt 27. Aprovació, si escau, del Reglament de Registre Electrònic de la
UVEG.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General. Indica que s’ha convidat Joaquin
Cañada perquè, si cal, informe sobre la qüestió.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:
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ACGUV 100/2010. “Aprovar el reglament de Registre
Electrònic de la UVEG, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex XXI.

Punt 28. Aprovació, si escau, de Reglament de matrícula dela UVEG, per
a títols de grau.

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. S’han tingut en compte tots els suggeriments, però no s’ha
considerat la figura de l’estudiant a temps parcial.

S’obre un torn d’intervencions.

Carlos Martínez llegeix l’escrit següent:

“Desde ACONTRACORRENT valoramos positívamente que se haya
contado con la opinión de algunas asociaciones de estudiantes
para elaborar este reglamento, aunque no dejamos de señalar la
falta de mecanismos de participación de las y los estudiantes en la
elaboración de las normativas que nos afectan.
A pesar de que la mayoría de nuestras sugerencias se han
aceptado, no podemos mostrarnos a favor de un reglamento que
no contemple un un itinerario alternativo que no conlleve un
mayor coste para las y los estudiantes que tienen que
compatibilizar estudios y trabajo.
Desde ACONTRACORRENT, siempre hemos defendido la creación
de una alternativa semi-presencial de grado para aquellas
estudiantes que demuestren una obligación laboral que impida su
asistencia a unos grados que conllevan, en ocasinoes, a
verdaderas jornadas laborales a tiempo completo. La respuesta a
estas personas no puede continuar siendo que realicen la carrera
en el doble de tiempo, especialmente cuando hay grados que por
sus prácticas, tal como están organizadas, son completamente
incompatibles con una obligación laboral. Y existen estudiantes
que necesitan trabajar para poder estudiar.
Además, nos gustaría señalar, que en el debate monográfico sobre
estudiantes donde participaron los candidatos y candidata a
Rector/a de la UVEG (donde participó el actual Rector Morcillo) se
comprometieron todos los candidtaos y candidata con el decálogo
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de propuestas para las elecciones a Rector/a (consensuadas por la
mayoría de asociaciones estudiantiles) en el que explícitamente se
recoge en su punto número 9 el compromiso siguiente:
9.    Garantizar la accesibilidad a la Universidad con independencia
del nivel de renta. Estableciendo una alternativa semi-presencial
de Grado para aquellos y aquellas alumnas que puedan demostrar
una obligación laboral que impida su asistencia para garantizar la
igualdad de oportunidades.
Por todo ello, entendemos que no se recoge este punto y por tanto
nos mostramos en contra de la aprobación del reglamento de
matriculación en estos términos.”

Gabriel Salinas planteja dubtes sobre la llei de taxes de la Comunitat
Valenciana.

Agustí Zacares planteja objeccions que encara que arrivaren a temps no
van tenir reflex en el text final. Posa de manifest la postura de Valencia
Universitaria especialment en 2 punts: l'artícle 12 i el 24:

Respecte a l'article 12 que estableix el màxim de 72 crèdits per a la
matriculació poposem que elimine eixa restricció i que s'indiquen les
repercussions de matricular-se de més assignatures de les que un
estudiant/a pot superar un curs.

Pel que fa a l'artícle 24 en que es tracta dels determinis de pagament de
la matrícula, no estem d'acord que els estudiants que veuen denegada la
matrícula hagen de pagar en 20 dies el total del cost de la matrícula.
Solicitem que els estudiants que finalment tinguen denegada la beca
tinguen la possibilitat de pagar en 2 terminis.

La vicerectora d’Estudis i Politica Lingüística respon als intervinents i
aclareix els dubtes. Insisteix que s’ha incorporat tot el possible.

El degà de la Facultat de Dret indica que la llei parla de taxes no de preus
públics. Planteja dubtes sobre el capítol IV.

El rector recorda que aquest reglament és urgent i proposa la seua
votació.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a  mà alçada i per 32
vots a favor, 1 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent:
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ACGUV 101/2010. “Aprovar el Reglament de matrícula
de la Universitat de València per a títols de grau, el tex
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXI.

Punt 29. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 30. Torn obert de paraules.

Dulce Contreras agraeix la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i
Professorat l’ajuda i la implicació personal per a resoldre els concursos
d’accés de places. Afegeix que en el punt 15 ha votat en blanc, perquè
era un tema molt complicat i el seu departament n’ix perjudicat.

Carlos Martínez pregunta si els estudiants del Consell Social reben algun
tipus de dieta o suplement per a assistir a les reunions.

El rector pren nota d’aquestes intervencions i contesta Carlos Martínez
que el Consell Social té un reglament, però esbrinarà si està regulat.
Finalment, agraeix a tots la seua assistència a aquesta sessió.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les
15,20 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Esteban Morcillo Sánchez.

Diligència.- Per fer constar que s’han detectat errors a l’annex de
l’ACGUV 84/2010, ja que la puntuació total ha de ser de 17’14 en llo c
de 16’37,per la qual cosa es procedeix a la seua correcció. S’adjunta el
document corregit.

València, 30 de juliol de 2010
La secretària general
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